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bardziej, że w dziedzinie gier komputerowych trochę się dziato, byto kilka bardzo 
udanych tytułów, kilka niewypałów i kilka - jak zwykle - spektakularnych obsów. 

- 
mach, Xbox nie załatwił Playstation 2 (choć w przyszłości nie wiadomo...), 
Gamo Cute ja<oś ciągnie. Nikt też już w tym m'<u nie p-omkowałkońca g.er na 
pecety ric ma cc kryć, obecnie naj epsze pecely bną w cuglacn możliwości 
konsol będzie tak aż do następców Playstation 2 i Xhoksa Zaś same rjy9 
Największą niespodzianką ■ jednocześnie rozczarowaniem okazał się Hal' L;;e 2. 
Niespodzianką - bo będzie, rozczarowaniem - bo wbrew zapowiedziom dopiero 

. .' ; • • 
M mo to. trudno uznać rok 2003 za nieudany dla pecetowców. Poiawi*o się wie- 
e całkiem ..panycn konwersji z konsol: Silent Mili 3, Halo (wjrpńcu'). 31A 3: 
Vre 3itv - tc te najważniejsze Fan Gwiezonycn Woie i dosla i cwie tardzc do- 
ore gry: Star Wars: Jedi Knight - Jedi Acadenty (c.iyoą pofa na zmiarę tytułu se- 
ri, bc ten reoi s.ę iuż stanowczo za długi) - świetny snooter, Star - Knicu.s 
of the O d Hepublic, ;ak twierdzą niektórzy, sst to najleps/y-ipg ubiegłego roku ^ 

mmec o bohaterach komiksowych, którzy pojawili się na monitorach komputerów: 
XIII - gra z zastosowaniem techniki celi shadingu, dzięki czemu wygląda jak inte¬ 
raktywny komiks, no i oczywiście Sędzia Dredd (Judge Dredd: Dredd vs. Death). 

A rok 2004? Też zapowiada się interesują¬ 
co; choćby dlatego, że maja się pojawić 
dwie gry, które mogą zmienić bardzo wie¬ 
le - chyba, że znów będą przesunięte pre¬ 
miery - Doom 3 i Hąlf Life 2. Czy to mię¬ 
dzy nimi rozegrassię pojedynek) czy też do 
walki wiączy się Unreal Tournament 2004? 
A może jakiś czarny koń, np. STALKER: 
Oblivion Lost (śjereen obok)? Może polski 
Painkiller okaże się hitem na skalę świato¬ 

wą (Chrome choć dobry, świata nie podbił...) 
Czy 2004 będzie ponownie rokiem gier na silniku Unreala (nowy Spiinter Celi 

już się czai, Star Wars: RepublicCommando także), czy może jednak pozycję lide¬ 
ra przejmie engine z Half Life 2 albo Doom 3? y- 

Na pewno będzie to całkiem dobry rok. Na pewno będzie dużo miłych i nie- 
: miłych niespodzianek, jedne firmy padną, w ich miejsce pojawią się nowe, hity 
growe może rzeczywiście okażą się hitami. Zobaczymy, jak będzie się rozwijać ry¬ 
nek procesorów 64-bitowych i co to zmieni dla graczy (podobno już czeka 64-bi- 
towa wersja Unreal Tournament 2003). Powstaną na pewno nowe modele kart gra¬ 
ficznych nVidii i ATI, obsługujące najnowsze efekty graficzne. Na pewno też pecety 
jeszcze dalej odskoczą od konsol. I życie toczy się dalej:) 

Mace Griffin Bounty Hunter 
(Warthog/Black Games) 

Gracze konsolowi (Xbox i PS2) z pewno¬ 
ścią znają ten tytuł, jednakże dla pece¬ 
towców może to być całkiem miłe uroz¬ 
maicenie. Nie dlatego, by Mace Griffin 
byt jakąś wybitną pozycją, petną innowa¬ 
cji i w ogóle fajerwerków. Ciekawy może,.i 

. .. :c /■;: ':;'v.v 
nego bohatera, czyli Macoa G i-tina na- < 
leży... do Henry'ego RoILnsa, dla wielu : 

kuMowego twardziela hardcore'oweęo światka muzycznego. Głos to nic 
wszystko, p7vjr?yjcie się tez gębie Macce - podobieństwo na pewno nie ;es: 
przypadkowe. Ńo dobrze, a e o czym jest w ogóle ta gra? Wcielamy s ę w po¬ 
stać Kosmicznego łowcy nagród (na początku należymy, do Rangersów i pi.nu 
f y porząok w g ikiyc trocnę 

Duchowe zadana sądźmy szczerzy, -aouła w takicn grach me zawsze jest 
ważna. Ale tj czeka nas n la niespodzianka. Oprócz normalne, strze arki ma¬ 
my fragmenty rodem z kosmicznego symulatora, a jak wiadomo, człowiek mu¬ 
si sobie czasem : olatać Wlaśr e to p< tą< zen e syrnula 

■ ' . ■ ’ .. "'•'•i. i ''J '• 
uz w Red Faction. ale tam nie iatal.śmy statk.em kosmicznym... 

Oczywiście uprzedzam leja nie, ze jak 
to z konwersjami z korso bywa - nie na 
możliwość sewowania ery w dowoicym 
momencie, a jeoynie w wy orany cn punk¬ 
tach, ale życie łowcy nagród: nie jest 
proste, zwłaszcza, że poziomy w grze są 

Widać też oczywiście, że i grafika jest 
konsolowa, ale akurat w tej grze to nie prze¬ 

szkadza. Czego nie dało się podbić w rozdzielczości i jakości obrazu oraz efektach 
graficznych, zostaio nadrobione pomysłowością twórców. 

Ogólnie gra to dobrą, mocna pozycja, choć pewnie za pół roku niewielu bę¬ 
dzie ją pamiętać, to jednak nie codziennie można pograć postacią mówiącą gło¬ 
sem Henry'ego Rollinsa. gad 

J:,,-:-i ,vmść ńome. mzos.am istrunc 

w zapowiedziach interesująca, w rzei 

ieć 

Fam r.ic-zapomniarcj ker so i Dreamcast (przez wiei.: uważanej na najiep 
mą r. h ,l li * j i r i 

wych na mą; już niedługo będą regli cowspomrad davvne, pęknę czasy 
CÓ jrawca ua 
Ożyć. Otóż bohater -.symbol Dreamcasla, Sonic, pojawi s ę ra dcncwyca kom 

. tak przynajmniej twierdzi SEGA Europę. Cóż 

m To już pewne - Colin McRae Rally 04 tak- 
a że na pecety! W kilka miesięcy (początek 

kwietnia) po premierach konsolowych 
czwarty Colin będzie się ścigał na moni¬ 
torach PC. Opóźnieniespowodowane jest 
m.in. potrzebą dostosowania grafiki 
(tj. ulepszenia) , do możliwości pecetów 

iz i zaimplementowania opcji gry do ośmiu 
zawodników w sieói LAN i internecie. 

Lubicie seksowne wampiry, przepraszam, 
dhampiry? Jeśli tak, to szykujcie się na 
drugą część przygód Blood Rayne. Choć 
do czasu premiery zostało jeszcze trochę, 
mito wiedzieć, że nasza jakże atrakcyjna 
dhampirzyca ponownie zagości vy na¬ 
szych komputerach. Żeby jeszcze pod¬ 
grzać atmosferę, dodam, że już niedługo 
rozpoczną się prace nad filmem. Kogo ty¬ 
pujecie na Blood Rayne? 







o śniegu s! 

a potrzeba jest najlepszą matką wynalazków. Dlatego powstały takie gadżety jak 
i czy snowskate. Pewnie jakiś znudzony zimą skater wpadł na pomysł przenie- 

i wszystko to f i cztery kółka. 
kilka miejsc w których można uprawiać te dwie 
miejscówką jest Biały Krzyż w Szczyrku. Znajduje 

i przyjemność z jazdy. Jeżeli jednak n 
t to szczególnie wypasione miejsce - 

liezłych hopek. S 
na temat tego miejsca, m 

powinna ona być koją- m 

| dyscyplina Ja będzie się dale 



NOKIA 

SNOWBOARD-FESTIVAL 03 







Puchar 
Polskiego 

Związku 
FIS 

SLALOM RÓWNOLEGŁY 
(na oświetlonym stoku) 

Kluszkowce 
27.01.2004 

HALF-PIPE 
Szczawnica 

Palenica 
28.01.2004 



























Najważniejszą rzeczą dla deskorolkowca, oprócz sprzętu do jazdy, jest pewna 
część garderoby. O rzeczy tej skaterzy potrafią rozmawiać godzinami, tak jak dziew¬ 
czyny o nowych kolekcjach znanych projektantów. Mowa oczywiście o butach, któ¬ 
rych budowa jest odpowiedzialna za komfort jazdy. Jak wiadomo zte obuwie może 
bardzo uprzykrzyć wykonywanie trików. Są co prawda osoby, które uważają, że liczą 
się tylko umiejętności a nie sprzęt, ale nie ma to jak nowa deska i nowe buty, chy¬ 
ba każdy się ze mną zgodzi... 

Z uwagi na istotną rolę w tym światku producenci butów deskorolkowych prze¬ 
ścigają się z wymyślaniem najnowszych rozwiązań przy ich tworzeniu. Podobnie jest 
: ich designem, praktycznie co roku wchodzą nowe modele, jeszcze lepsze 
. bardziej zajawkowe. Wiadomo, takie są prawa rynku i marketingu, produkt nie może 
się znudzić i trzeba ciągle wymyślać coś innego. A zaczęto sie wszystko od... 

... Bosych stóp. Tak, moi drodzy, pierwsi skaterzy z lat siedemdziesiątych pre¬ 
ferowali raczej jazdę bez butów. Wzorowali się oni wtedy na swoich kolegach z sur¬ 
fingu i podobnie jak oni stawali na desce gołymi nogami. Nie wiem czy pozwalało 
im to lepiej czuć skateboard, zresztą ówczesne triki bardzo się różnity od obecnych 
- nie znano jeszcze ollie, dominowała jazda na rękach Lslalom. 

Kiedy skaterzy zaczęli wykorzystywać puste baseny, czyli tak zwane poole, 
szybko stwierdzili, że o wiele lepiej im wychodzi eksploatacja, kiedy coś chroni ich 
stopy. I tak narodziły się buty do jazdy na deskorolce. Na początku jeżdżono w zwy¬ 
kłych trampkach, idealne były klasyczne Converse'y. Z czasem tematem tym zain¬ 
teresowała się firma Vans i tak powstały pierwsze buty do deskorolki. W ślad za 
Vansem podążyły inne firmy, powstało również kilka specjalizujących się tylko i wy¬ 
łącznie w tym temacie (np. Vision, Airwalk, Etnies). Początkowo skaterzy zadowa¬ 
lali się modelami przypominającymi trampki, odróżniały się jednak od nich grubą 
warstwą gumy tam gdzie najczęściej się ścierają od ollie. 

Wzrost ogólnego poziomu jazdy na początku lat dziewięćdziesiątych spowo¬ 
dował zapotrzebowanie na nieco bardziej zaawansowane technicznie buty, przypo¬ 
minały one ówczesne buty do koszykówki, byty wysokie, wychodziły za kostkę 
i z reguły byty robione ze skóry. Firma, która rządziła wtych czasach to Airwalk, któ¬ 
ry specjalizował się w tego typu butach, przypominały one nieco nasze Sofixy, 
me - smy - ,: i „i _ ] i Uli 'ml In ” r> e 
gle w Polsce panowała podobna, ale nieco inna zajawka. Z racji tego że panowała 

panuje do tej pory) bieda, buty, które po miesiącach oszczędzania kupiło się 
.. skateshopie, trzeba byto odpowiednio konserwować. Aby zbyt szybko nie znisz¬ 
czyły się doczepiało się kawał gumy z dętki i zamiast buta ścierał się właśnie ten 
kawał sztucznego tworzywa. Dlatego w tamtych czasach skatera poznawało się po 
doczepionej części dętki przy bucie. 

Buty te, mimo że dobrze chroniły kostkę i nie ścierały się zbyt szybko (miały 
ogromne ollie pady, czyli specjalna gumę w miejscu gdzie najczęściej ciągnie się 
o papier) nie byty zbyt wygodne. Miały one bardzo toporną budowę i przypominały 
bardziej obecne buty snowboardowe. Dlatego razem z rozwojem skateboardingu 
w stronę technicznej jazdy potrzebna byt większa kontrola nad deską. Umożliwiało to 
:-u.IJ“:3ze i mniej rozbudowane. Takie były ówczesne klasyki, czyli dwa 
___ „Old school“ i „Half Cab". Te drugie to nic innego jak promode- 
le Steve'a Caballero. Są to buty, które zrobiły największą karierę w świecie deskorol¬ 
ki, byty i są ulubionymi modelami większości prosów. Każdy wtedy chciał mieć no- 

szczególnie białe (bo w takich jeździł Mikę Carrol) half caby. Nie znudziły 
.. ■ --spotkać niejednego śmiałka pomyka- 

ilal im lak Nike. Pmna c/y Adidas) . przez chwilę to mm były najbardziej ary owe 
i pożądane. Była to era ogromnych spodni i właśnie tych butów. Jednak nadal byty 
to tylko trochę bardziej rozwinięte tenisówki... 

Zmiana, znowu w kierunku powiększenia i „napompowania" buta, przyszła 
niespodziewanie. Stało się to za sprawą ekspansji hip-hopu w skateboardingu. 
Wpływ ten był na tyle silny, żeby postawić na głowie cały deskorolkowy rynek 
obuwniczy. Od tamtej pory wszystko miało być duże, języki trzeba było wycią¬ 
gać spod sznurówek, a żeby bardziej być na wypasie pod język wkładało sie np. 
gąbki, żeby bardziej rozepchać but. Przypominały one wtedy wielkie napompo¬ 
wane, kosmiczne kozaki. Inspiracji projektantom dostarczały wtedy głównie kon- 

szczególności koszykarskie. Podobnie jak tam, również 
.*u -—ąto stosować systemy poduszek powietrznych 

i inne recnniczne innowacje, marka, która podbita w połowie lat dziewięćdzie¬ 
siątych rynek, to niewątpliwie D.C. Była to prawdziwa rewelacja sezonu, każdy je 
wtedy chciał mieć, za wszelką cenę. 

Lata późniejsze to rozwój tego stylu i konsekwentne parcie w tę stronę. Ubra¬ 
nia i buty coraz bardziej zaczęły przypominać stroje sportowe... 

Na początku wieku sprawa musiała ulec zmianie, cóż takie prawa rynku... 
Po sukcesie filmu dokumentalnego „Dogtown and Z-boys" nastąpił nawrót 
ń kiei imu sta mm 'mm Im n umm asm: i ' > I as li smmolosm. 
Dlatego szybko do łaski wróciły stare modele Vansów, Airwalków i Visionów. 
Wiele firm znanych ze swoich super technicznych i hi-techowych butów 
(np Osiris) stworzyło specjalne sub labele, specjalizujące się w starych desi- 
gnach. Zniknęły poduszki powietrzne i tego typu rzeczy, teraz największe hand 
raile i schody robią kolesie w trampeczkach. 

Historia pokazuje, że tak naprawdę nie ma idealnego modelu buta deskorolko- 
wego, można jeździć i w tampkach i w super dużych kaloszach. Istotne jest tylko, 
aby but byt nowy i nie zniszczony, bo w takich jeździ się najlepiej, a wszelkie roz¬ 
ważania na temat mody są tylko i wyłącznie kwestią prywatną każdego skatera. 





ishop Kamuflage. Po otwarciu skateparku chłopa 
sgo sklepu zapragnęli zrobić jakąś imprezkę dzie 

i trybunach, chłopaki c 



drętwa, a po drugie, zawiodło nagłośnienie 

i tyle, żeby zniechęcić do jazdy zapaleńców 
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Po kolei będziemy odsłaniać kolejne z twoich twarzy. Pierwsza i jak czas 
pokazał najistotniejsza to Kada-producentka. Robitaś beaty dla Mezo, dla 
Fenomenu, dla Ani Sool, w końcu zajęłaś się muzyczna strona numeru De- 
obe obecnego na trzeciej części Junoumi. Z czego jesteś najbardziej dum¬ 
na, a z czego nie do końca? 
Wiesz co, generalnie najbardziej zadowolona jestem', kiedy słyszę połączenie dobre- 

' "u z dobrym raperem. Zadowolona jes1 x*“ ... —a-ja 5 
_rok temu byłam pełna entuzjazmu po owocnych rozmowach .z Sistars, 

yu WUJ Ł UUU1J111 łUl. , .„a„, „ _r,,_ Parestów, Asią Tyszkiewycz czy Anią Sool, ale obecnie projekt jakoś zwolnił, Nie chcę 
ma już czegoś takiego jak wcześniej, kiedy byłam traktowana raczej z przymrużeniem robić czegoś pokroju „Ostrych _kobiet“ z dawnego HIPHOP Magazynu^ alejeż na^razie 
oka. Wprawdzie nie frustrowało mnie to jakoś, bo zdawałam sobie zawsze sprawę z te- 

:,go;'co potrafię a czego me, ale teraz cieszę się, ze ludzie, biorą na poważnie to co r 
bię. Ze robię coś, co oprócz mnie, podoba się tez paru. innym osobombOo mnie r . 
satysfakcjonuje tak do końca? Np. to, kiedy ktoś przestawia Ci Twoją:;perkusjf$,pdr : - fakt zmienić, 
czas masteringu. Mówisz o najistotniejszej twarzy a tak naprawdę na początku wcale ",l'" 
nie miałam robić bitów, Po prostu strasznie podobało mi się stanie na scenie i to, 
wiesz, skupienie widzów na Twojej, muzyce. Uzależniłam się od tego niejako podczas rok wcześniej, zn 
koncertów charytatywnych i paru okolicznościowych fortepianowych akcji w szkole. 

i' : n i".. : .'Mj.mm. '"tu , m, I "I r 

Możliwe po prostuje są bardziej subtelne- alemam wrażenie, że wynika to 

-:‘ów, hehe. Bardzo lubię mocne i wyraźne uderzenie h',rrł™i tł"<-łD 
__ie bit musi być pełen. Dużo sampluję, ale też częs 

TirUi.|-r c: V!:a mcm z? :1>m nn 8m: 8 peszą-' mm t zz;,z. 

tej okazji, Jak się okazuje jest zapotrzebowanie na cotygodniową dawkę rapu. Lubię ro¬ 
bić dużo rzeczy, lubię działać. Wtedy się realizuję. 

____ Czwarta strona Karty. Rymowanie i śpiew. To pierwsze nie uniknęło głosów 
i partie pianin, jak RZA i J. Rawls. krytyki, śpiew jednak zyskiwał wiele entuzjastycznych opinii. Robisz coś 

dy pokazałam się pierwszy raz. Z perspektywy czasu myślę, jednak, ze pojawienie się na 
składance producenckiej lke‘a zbTorunia (pozdrawiam!) nie było złe. Wprawdzie recenzje 
sugerowały powrót do garów (Keb, pozdrawiam;-)), ale byt to taki solidny kop na „dzień 
dobry", który mnie zmobilizował. Czy robię coś w kierunku pokazania się w rapie? Wiesz, 

ko DeeJay Delta, Lubię rapować, chętnie piszę teksty, frajdęsprawia mipjyŁąamo 
wanie, ale większość kawałków,nie wychodzi poza mój twardy dysk. 
Śpiew ponoć nigdy riifrbyfrnoją najmocniejszą dziedziną. Wprawdzie w czasach podsta- 

.._ <<>iv-łił. _____ wówki byi epizod z chórcn szkolnym, ale raczej nie aż lak znaczący. Rodzice, w ramach 
iviycię, że jakoś udaje mi się to pogodzić. Tak naprawdę, kiedy tworzyłam tę stronę wsparcia dla dziecka, uparcie i-, m mmi n „ mmm ii .« i 
dwa lata temu, nie sądziłam, że rozwinie się w takim stopniu. Brakowało po prostu Pom. ? próbowałam. Ograniczałam .się tylko do refreników w moich kawałkach, które całościowo 
znania w sieci, brakowało Poznania w ogóle w mediach, zupełnie jakby ludzie obawia- zresztą wędrowały do szuflady. Bardzo, lubię-śpiewać, dlatego w domowym zaciszu, kie- 
li się, że to jakiś niebezpieczny teren. Raz zapuścił się nań Tymon z Igorem Pudło, dy nikogo nie było w domu, odkurzałam śpiewniki Robiłam to chyba na tyle konsekwent- 
by po dwóch godzinach zbiec do swojej siedziby we Wrocławiu. Poz'-“ '-J-.. 

sposob, ze jak ktoś-Ci powie, ze jest z PD6, to masz juz wyobrażenie jego muzy^ 
ki, konkretnego brzmienia, tak samo jeśli chodzi o Allstar. Jednakże poza tym obaj li- 

T-ciei^robiąjsi '"*'***'- ^ 
w mrowisko.. , . 
-jest niełatwe zadanie. Dla mnie Imprzyjemność. Przywiązałam się: do faktu, iz r 
nieje i już z przyzwyczajenia nad nią pracuję, gdziekolwiek bym się nię znalazła. Alt 
uważnie śledzę plakaty na mieście, albo wypytuję znajomych o jakieś nowinki i 
tfimat inh działalności. Jedynym mankamentem jest to, iz brakuje ludzir którzy cfor _ 

óc. Chciałabym bowiem, zęby serwis był: bardziej zróżnicowany pod wzglę- 

S ..CM j j es7, CC. o fi “Mim u la: ccc: cc c:c ts r" on;:,8" ; mamomc [.Mego chyba -ia ivm. 
' jest to; jedna z najstarszych dzielnic miasta. Jest mnóstwo kamienic, zakamarków, blo- •« 
m, inne nowsze budynki sięgają może czwartego piętra, aje jest to dzielnica jak każda in- ' 
na. To taki mit jak z Pragą. Ludzie drżą, ale każdy, kto tam mieszka, powie Ci, ze jest okej. 
I Jeżyce też są okej. k 

cia, pomaga Marta, która podrzuci mi ras dotyczące Poznania artykuły Ja bardzo lubię brzmienia z tej części globu, choc w telewizji jest go obecnie jakby 
'z kiedyś. Być może dlatego, ze zniknęła Viva Zwei. Ja słucham tego rapu ze 
na dobry odbiór ogólny. Podoba mi się zarówno muzyka jak i język, choć, 

przyznam, ze sama nie wtadam nim zbyt dobfżę-Ostatnio,|częściej niż deutsch rap. 

o; 

jąca bezgraniczny zachwyt, jest i:grupa piętnująca ślepo wszystko, co się z nim wiąże - - 
często zresztą niesłusznie i bez wysłuchania Kolejni pojawiający się wykonawcy padają - ^ 
więc ofiarą tworzących się stereotypów. Kiedyś to byty czarownice, dziś raperzy płonąca-;;;.,' 
stosie utartych przekonań. I już tylko od podejścia słuchacza zależy czy, trzymając w rę- 



















f dla mnie nie istniała. Wychowałem się na hip-hopie ame- 

k kierowałem swoje uszy głównie na zachód. Jak już mowa 

; To był utwór, do którego taki sce 

ny, kiedy go przeczytałem. Wiedziałem, że 

I Ja chciałbym robić coś zgodnie z t) 
wbrew sobie. Teledysk do utworu „Mar 

60. Wiadomo, że ta a r azi ' :: 

trzebują czegoś, by bawić w klubie. Jeśli jednak ktoś 

Ci to w rymowaniu, a zwłaszcza podśpiewywaniu? 

bardzo dobrą dykcję. To chyba zależy, od tego, co dla 

| skiego hip-hopu, z drugiej twierdzisz iż „poru- 

poruszane". Ryzykownie jest twierdzić, że wnosi 
sie coś nowego na sceno, której sio nie zna 
Nie słuchać, a słyszeć to są dwie różne sprawy. 

się wychowałem na Śląsku, tam jest inny akcent 

inaczej pod względem mowy, nie mówię typowo po 
Śląsku, ale zawsze coś zachodzi. Trzeba dostrzec róż¬ 
nicę między wadą wymowy a akcentem. Jak się jedzie 
gdzieś na Kujawy, to tam jest tragedia, w oaóle nie 

ktoś uważa że mam wadę wymowy, to ja nie będę go 
us lnie przekonywał, ze tak nie jest. 

I Chciałem zrobić coś 
czas będzie już uważane za normalnie. Choć muszę przy¬ 
znać, że ostatnio jestem zachwycony jedna płytą polską, 

To, co się dzieje w Polsce wokół policji jest zwykłą 
modą. Tak się stało, że cały hip-hop stał się modą, 

łsta- zdolności do freestyle'owania. Zdeklarowałem się, że 

robić. Ja po prostu wolę teksty przemyślane, takie, ktć 

Ibym go ze spokojem. Na 

mencie przypomniało mi się po prostu, że 

iż najbardziej frustruje cię zapomnienie i przemi¬ 
janie, skąd takie myśli u mtodego człowieka? 
Każdy ma swój charakter, każdy się z czymś rodzi. Cza¬ 
sami myślę o takich sprawach, które mnie dołują. To te¬ 
mat, który tkwi głęboko we mnie i wtedy o nim piszę. 
Po prostu taki już jestem. 
Na razie chyba nie zanosi sie na to, żeby o Tobie 

się, zrobieniem czegoś dla siebie, żebym mógł się do- " 
brze poczuć. Ktoś może pisać wiersze, ktoś może pisać 3 
książkę, dziennik, ja pisałem po prostu muzykę. To, I 
że wszystko potoczyło się tak, a nie inaczej, okazało się ł 

Na stronie SP Records możemy znaleźć pełna du¬ 
my notkę, iż za beaty odpowiedzialni sa „amery¬ 
kańscy producenci". Tymczasem na okładce na- 

popularna, ale wzmianki w gazetach się pojawiały się już 

się izolować od rozgłosu. 

Ciężko mi jest powiedzieć, teraz już nie pamiętam. A po- 
za tym, kiedy dogadywałem się z nimi, nie patrzyłem na 
to, z kim nagrywali. Raczej słuchałem podkładów, które 

yty iwentual ie nożliwe do wykorzystania. 
Twoja nowa płyta, wiem, że planujesz ja wydać. 

kanów. Bardzo się też włączył w nią Pit - chłopak z Bia 

Ja się już dosyć narywalizuję na skoczni i na trenin¬ 
gach. To dla mnie jest wystarczające. Sport to jest 
sport, tam chodzi o to, żeby wygrać, żeby zdobyć lau- 
ry. Ja traktuję muzykę, jako rzecz, która została stwo¬ 
rzona kiedyś i daje ludziom wiele fajnych wrażeń. 
To nie jest dla mnie żadne pole do rywalizacji, miejsce 
do udowadniania, że jest się lepszym od kogoś. Tak się 
przyjęto, że więcej sprzedanych płyt oznacza już, że je¬ 
steś lepszy. Dla mnie muzyka to jest przeniesienie się - 





Preeliminacje finałów BOTY 2004 Braunschweig 

Nagroda główna 
Breakdance, koncerty Hip-Hop, DJ’s. 
Zgłoszenia należy wysyłać do 25 lutego 2004 na adres 
boty@boty.pl, szczegóły www.boty.pl 
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recenzje 
\ żeniu, że singiel „15 MC's" oparty jest na wątkach autobiograficznych. Poza tym 

umieszczanie 22 pozycji na debiucie to prawdziwa „Licencja na zabijanie" (swoja 

zrobić? Widocznie w Polsce jest furtka na takie gra¬ 
nie, melodyjny hip-hopik ze śpiewającym kolesiem 
w refrenie. Jak komuś się podoba; na zdrowie. Ja g&ź 
nerafnie nie jestefn fanem tej płyty i nim nie zostanę, 
a oto dlaczego. Płoccy raperzy na tym albumie szu¬ 
kają swojego stylu,;.co może się zdarzać na nielega- 

czej nie powinno. Mam wrażenie, jakby nie zabardzó, 
wiedzieli, czy pójść w stronę -„Jak zapomnieć" czy może grac hip-hop mocniejszy, ópo1 ■ 
wiadający o życiu, ciężkich przejściach. Ciężkim przejściem z pewnością są jednak beaty 
na tej płycie - klap, klap, cyk, jakiś fortepian i smyczki w tle, daleko się na takim układzie 

emcees mających różne pomysły na teksty również, ale ciężko docenić miotanie się. 
Poza tym umówmy się, nie ma na tej płycie zbyt oryginalnych czy po prostu dobrych ry- 

- ■mówLA jedyny kawałek, który naprawdę może się spodobać, to „Powodzenia", pojecha- 
ny na patencie do złudzenia przypominającym Nelly'ego, ale wkręcającyjrzyrpający tem¬ 
po, w porządku. Zabija mnie z kolei utwór tytułowy - o co chodzi z tym zawodzeniem 
w refrenie? Przyduszone rymy nagle rozbijają się o śpiew... zresztą śpiew to chyba okre¬ 
ślenie trochę na wyrost. Nie wiem, co więcej napisać. Dóbifa mnie perełka pod tytułem 
.„51 Stan", w związku z czym zakończę tę i tak już za długą recenzję, kowal 







SPECJALNA OFERTA DLA SKATESHOPÓW! 
Markowe obuwie dla profesjonalistów! Atrakcyjna forma finansowania zamówień! Nowoczesny system 
sprzedaży! Atrakcyjne materiały reklamowe w Twoim sklepie! Specjalne promocje dla uczestników programu! 

PRZYŁĄCZ SIĘ PO j— 
Wypełnij deklarację uczestnictwa na stronie www.wishot.pl. 

Możesz także zamówić deklarację i materiały dotyczące programu, przesyłając faks z nazwą i adresem Twojej firmy, pod numer (61) 653 37 36. 









o konkretnej historii. Każda z tych postaci by¬ 
ła zrobiona inaczej: jedna tylko tuszem, inna 

?e nicy abstrakcji. I te prace zaniosłem Jackowi, 
mówiąc: to są bohaterowie. A tydzień później 

czerń i biel - i to jest moja ulubiona technika, w której jest 

IjJSać, ale absolutnie nie boję się czegoś przy- 

I mjąc - historie TomliSafflże 'Wcale ™ 
■ tak ukazywać, to cfobrS SniS fa/awet muszą się IĘ śssiasSs-sas £.ta;a»«S3ss- 

.S„: s .' V l r ' 
l zdecydowaf sfę |,,"2ć? scenaf®tach. kto 
I w4*m*^J1k0™ "Mmm mj(zęSciej 

czenie zdjęć z ilustracjami, grafikę, 
malarstwo, a czasami wszystko naraz. 
Jak najlepiej ci się pracuje? 
To - jak zwykle w moim przypadku - paradoks. 
Cieszę się, że tak jestem postrzegany, bo ja sam 

Ale zajebiście się lubię bawić formą, totalnie 
mnie wkurwiają jakieś zamknięte ramy. I to, 
że próbuje się stworzyć jakieś ramy komiksu: 

rzę komiks, to jest to komiks i żaden krytyk mi nie 
i innego nie wmówi. Krytyk nie może uczyć twórcy, 

co ten chciał przekazać czy zrobić. Najbardziej 
rajcująca jest po prostu zabawa, absolutny luz. 
Może tu coś przykleję, może na to splunę, a mo¬ 
że podrę i spalę. To proces tworzenia jest istotny, 
a nie na przykład wydanie albumu. Proces to jest 
mój narkotyk. Wiele osób mówi, że Truściński to 
musi brać niezłe kwasy, żeby tak rysować. Ale to 

żeby powstały takie, a nie inne rzeczy. Poza tym 
niczego nie potrzebuję. Zajebiście lubię się czuć 
w takim stanie. Ale także treść decyduje o tym, 
co robię, czy będzie to bardzo ekspresyjne, jak 

w jednym z pism Komiksowych; 

Najbardziej mnie wciągnęła yebajka" do scenariusz 

rzeczy taka histo- 

t , , 1. i ^ ' - "i"" 1 ' 
lać swoje żale. Tu odzywa się we mnie koleś ze srodmie- ■ 
ścia Lodzi, który powinien walnąć z baski i zamknąć spra- ■ 
wę po męsku, bez dyskusji. Natomiast złośliwość jest m 
złośliwością. Na pracach z tego albumu wychowały się ze ■ 
dwa pokolenia rysowników. To jest kilkanaście lat i moje j 
prace odegrały w tym czasie bardzo ważną rolę Bez zad- ■ 
neqo cieniowania: tak jest i te prace takie są. Więc pisa- ■ 
nie czysto złośliwie, że Truściński powinien zając się re- Li 
klamą, bo te prace są do dupy,.. W tym momencie koleżka | 
się zbłaźnit. Jeśli chce naprowadzić swoją publiczność na I 
trop że Truściński jest chujowy, to jego problem * 

jest już miejsce na komiksy takie jak 

tym zatascynowani. aą u« wwmy , —j fl 
oczekują. Ale ja się nie spieszę. W końcu ile lat minęło. I ■ _a tpra7 tr7fih3 W3 CZVC O 5 

:ch czytają komiksy. Siłą rzeczy będzie rosła licz- 
którzy będą oczekiwać dziet, które wedle nich 

i wedle twórców wychodzą poza ramy gatunku albo w tre¬ 
ści czy w formie plastycznej będą czymś ambitniejszym. 
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